कलम 4 (1) (ख)(आठ) नमुना (क)
विवध ि न्याय विभाग, कायासन सोळा, मंत्रालय, मुंबई
कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावित करणे
उपरोक्तप्रमाणे विवध ि न्याय विभाग यांनी कळविलेली दे िस्थान व्यिस्थापन सवमती, पविम महाराष्ट्र, कोल्हापूर विषयक मावहती पुढीलप्रमाणे अद्ययाित
करणे आिश्यक आहे .
क्र. सवमतीचे नाि

सवमतीचे सदस्य

सवमतीची उविष्ट्टे

वकती िेळा घेण्यात येते

सभा जन

सभेचा

सामान्यां

काययिृतांत

साठी खुली

(उपलब्ध)

आहे ककिा
नाही
1

दे िस्थान

मुंबई साियजवनक विश्वस्त व्यिस्था अवधवनयम 1950 च्या कलम 56 ई मुंबई साियजवनक विश्वस्त मुंबई

व्यिस्थापन

एफ आय अन्िये प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकाराचा िापर करुन व्यिस्था अवधवनयम 1950 विश्वस्त

सवमती, पविम पाच िषांच्या कालािधीकरीता अध्यक्ष ि सदस्यांची खालीलप्रमाणे च्या

कलम 56

साियजवनक नाही.
व्यिस्था

अन्िये अवधवनयम 1950 च्या

सवमतीच्या
कामकाजा
साठी

महाराष्ट्र,

सवमती गठीत करण्यात आली आहे .

उविष्ट्ट ठरविण्यात आलेले कलम 56 जे अन्िये

सवमतीच्या

कोल्हापूर

1. मा.श्री.महे ि बाळासाहेब जाधि, अध्यक्ष

आहे त .

सोयीनुसार

प्रख्यावपत

2. श्रीम.िैिाली राजेि क्षीरसागर, कोषाध्यक्ष

अवधकारान्िये

3. श्री.वििाजीराि बाबूराि जाधि, सदस्य

सवमतीकडू न

4. श्री.राजेंद्र नारायण जाधि, सदस्य

येते.

5. श्री.चारुदत्त रमाकांत दे साई, सदस्य
6. श्री. राजाराम विष्ट्णू गरुड, सदस्य
7. वरक्त, सदस्य

केलेल्या

िारं िार सभा
घेण्यात

आयोवजत
करण्यात
येते.

कलम 4 (1) (ख) (आठ) नमुना (क)
विवध ि न्याय विभाग, कायासन सोळा, मंत्रालय, मुंबई
कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावित करणे
उपरोक्तप्रमाणे विवध ि न्याय विभाग यांनी कळविलेली श्री विठ्ठल रुक्क्मणी मंवदरे सवमती, पंढरपूरची मावहती पुढीलप्रमाणे अद्ययाित करणे आिश्यक आहे .
क्र. सवमतीचे नाि

सवमतीचे सदस्य

सवमतीची उविष्ट्टे

वकती िेळा घेण्यात येते

सभा जन

सभेचा काययिृतांत

सामान्यां साठी

(उपलब्ध)

खुली आहे ककिा
नाही
1

श्री विठ्ठल

स्थायी सवमती काययरत आहे . सवमतीच्या मंवदरातील दै वनक उपायने, दवक्षणा, भोग पंढरपूर मंवदरे अवधवनयम नाही

सवमतीच्या

रुक्क्मणी

अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दजा आहे . दे णग्या िगयण्या ि तिाच प्रकारच्या िस्तू 197३

कामकाजा- साठी

च्या

मंवदरे सवमती, एकूण 15 सदस्यांची सवमती आहे. गोळा करणे ि त्यांची आवण मंवदराचा वनधी अन्िये
पंढरपूर,

कलम

विवहत

30

केलेल्या

सवमतीच्या

एकूण 15 सदस्यांची सवमती आहे. कोणतेही ककमती दस्तऐिज असल्यास ते ि अटी ि ितीच्या अधीन

सोयीनुसार

वज.सोलापूर त्यामध्ये एक सवमती सदस्य वनलंवबत जडजिावहर आवण अलंकार यांची सुरवक्षत राहू न सवमतीचे कामकाज
झाला आहे.
1. वरक्त, अध्यक्ष

आयोवजत

अिा उपायनाचा विवनयोग करील.

करण्यात येते.

करण्यात

येईल,

2. श्री.गवहनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज 32 अन्िये उपलब्ध करुन वदलेल्या सवमतीचे सभा घेण्यात येईल.
3.

आ.श्री.रामचंद्र

कतयव्य ि अवधकार आहे त.
वििाजी

कदम,

सदस्य
4. श्रीम. िकंु तला विजयकुमार नडवगरे,
सदस्या
5. डॉ.श्री.वदनेिकुमार सदाविि कदम,
सदस्य

सभा

अवभरक्षा करणे ि सवमतीस योग्य िाटे ल चालविण्या साठी विवहत
अिा

पंढरपूर मंवदरे अवधवनयम 197३ च्या कलम कालांतराने पंढरपूर येथे

(औसेकर), सह अध्यक्ष

िारं िार

6श्री.सवचन नागनाथ अधटराि, सदस्य
(वनलंवबत)
7. श्री.भास्करवगरी गुरु वकसनवगरी
बाबा, सदस्य
8.श्री. संभाजी वहरालाल किदे , सदस्य
9. आ.श्री.सुवजतकसह मानकसह ठाकूर,
सदस्य
10.

श्री.ह.भ.प.

ज्ञानेश्वर

नामदे ि

दे िमुख (जळगांिकर), सदस्य
11.ॲड.श्रीम.माधिी

श्रीरंग

वनगडे ,

सदस्या
12.श्री.ह.भ.प.प्रकाि

रुस्तुमराि

जिजांळ, सदस्य
13.

श्री.भागित

भुषण

अतुलिास्त्री

अिोकराि भगरे, गुरुजी, सदस्य
14.

श्री.ह.भ.प.वििाजीराि

सदावििराि मोरे, सदस्य
15. सौ.साधना नागेि भोसले, अध्यक्ष,
पंढरपूर नगरपावलका, पदवसध्द सदस्या

कलम 4 (1) (ख)(आठ) नमुना (क)
विवध ि न्याय विभाग, कायासन सोळा, मंत्रालय, मुंबई
कायालयाच्या सवमतीची यादी प्रकावित करणे
उपरोक्तप्रमाणे विवध ि न्याय विभाग यांनी कळविलेली श्री साईबाबा संस्थान, विडी विषयक मावहती पुढीलप्रमाणे अद्ययाित करणे आिश्यक आहे.
क्र.

सवमतीचे नाि

सवमतीचे सदस्य

सवमतीची उविष्ट्टे

वकती िेळा घेण्यात येते

सभा जन

सभेचा

सामान्यां साठी

काययिृतांत

खुली आहे

(उपलब्ध)

ककिा नाही
1

श्री

साईबाबा 1. मा.न्या.श्रीकांत आणेकर, प्रमुख वजल्हा ि राज्य िासनाच्या कोणत्याही सियसाधारण सवमतीने

आपले नाही

सवमतीच्या

संस्थान

सत्र न्यायाधीि, अहमदनगर , तथा अध्यक्ष ककिा वििेष आदेिास अधीन राहू न संस्थान कामकाज

कामकाजा-

विश्वस्तव्यिस्था

तदथय सवमती (Ad-hoc)

साठी

विडी

2. श्री.कान्हू राज हवरिंद्र बगाटे , मुख्य कामकाजाची काययक्षमतेने व्यिस्था पाहणे, िेळोिेळी ती ठरविल

सवमतीच्या

काययकारी अवधकारी, श्री साईबाबा संस्थान मंवदरामध्ये रुढी ि प्रथे नुसार धामिकमक विधी, अिा कालांतराने अिा

सोयीनुसार

विश्वस्तव्यिस्था, विडी तथा सदस्य सवचि पूजा अचा समारं भ ि उत्सि आयोवजत िेळी

िारं िार सभा

विश्वस्त

तदथय सवमती (Ad-hoc)
3.

मा.श्रीम.गीता

व्यिस्थेच्या

मालमत्तेची

ि चालविण्यासाठी

सभा

भरविल.

करण्यासाठी आवण पार पाडण्यासाठी योग्य तथावप दोन सभेमध्ये
प्रविण

बनकर, ती व्यिस्था करणे. भक्त गणांना आिश्यक तीस

वदिसांपेक्षा

सहा.धमादाय आयुक्त, अहमदनगर, तथा त्या सोयी ि सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवण अवधक काळ जाणार
सदस्य तदथय सवमती (Ad-hoc)
4.

मा.श्री.

आयुक्त,

भानुदास

विभागीय

या

ह.पालिे,

आयुक्त

अवधवनयमान्िये

विश्वस्त

व्यिस्थेचा नाही याची दक्षता घेणे

अपर कारभार ज्या प्रयोजनाथय चालिाियाचा आहे , आिश्यक आहे.

कायालय, ती

उविष्ट्टे

साध्य

करण्यासाठी

नाविक विभाग, नाविक तथा सदस्य तदथय विश्वस्तव्यिस्थेचे उत्पन्न कामी लािणे इ.
सवमती (Ad-hoc)

सवमतीची कतयव्ये आहेत.

आयोवजत
करण्यात
येते.

